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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da je pomembno oblikovati strategije, ki bi lahko pripomogle k diverzifikaciji 

lokalnega gospodarstva, zagotovile dodatna delovna mesta in dohodek družinam ter 

pomagale zaustaviti upad zaposlovanja v skupnostih, odvisnih od ribiškega sektorja; 

2. poudarja, da je treba razlikovati med različnimi oblikami turizma, povezanimi z 

ribištvom, ki vključujejo ribiški turizem (ribolovni in ribiški turizem), pomorske in 

obalne vodne dejavnosti, rekreacijski ribolov (tudi turistično trnkarjenje), ribolov v 

celinskih vodah ter dejavnosti, ki temeljijo na dediščini in kulturi, ter spodbujati 

sinergije s pobudami za trženje visokokakovostne primarne proizvodnje, hkrati pa 

spoštovati naravno dediščino, skrbeti za varstvo živali in ohranjati biotsko 

raznovrstnost; 

Vlaganje v inovativne, trajnostne in po meri narejene proizvode 

3. opozarja, da je razvoj trajnostnega, odgovornega in visokokakovostnega turizma v 

sporočilu o turizmu iz leta 2010 določen kot eden glavnih ciljev evropskega turizma, s 

katerim se spodbujata ustvarjanje delovnih mest in rast; 

4. poudarja, da so popotniki danes veliko bolje obveščeni kot v preteklosti, zato morajo 

biti turistični kraji, ki se želijo uspešno razvijati, bolj pozorni na zahteve po kakovosti in 

pristnosti ter doseči visoko razmerje med ceno in kakovostjo; 

5. zato meni, da je treba ponudbo v priljubljenih morskih letoviščih in neokrnjenih 

podeželskih, obalnih in otoških destinacijah prilagoditi novim oblikam povpraševanja 

po izdelkih po meri ter izoblikovati tržne platforme, ki bodo prikrojene tudi takemu 

povpraševanju; 

6. poudarja pomen podpiranja poslovnih platform, prilagojenih tisti vrsti strank, ki iščejo 

vrhunske turistične izkušnje, zaradi česar bi moralo imeti usposabljanje na tem področju 

ter vzpostavljanje tehnološke infrastrukture in platform za digitalno distribucijo 

prednost pri javnih pobudah in ustreznih dejavnostih; 

7. meni, da bi morali odgovorni in vzdržni poslovni modeli za diverzifikacijo ribištva  

narekovati spoštovanje kulture lokalnih ribiških skupnosti in pomagati ohranjati njihovo 

identiteto; poudarja zlasti, da bi moral biti turistični rekreacijski ribolov usklajen z 

interesi malih lokalnih obrtnih ribiških podjetij; 

8.  meni, da je treba razvijati ribolovni in ribiški turizem kot obliki aktivnih počitnic, 

katerih učinek bi bil spodbujanje morske kulture, ovrednotenje ribolovne tradicije ter 

vzgoja v duhu spoštovanja okolja in ohranjanja vrst; 

9. poudarja pomen okolju prijaznih poslovnih modelov in zato priporoča, da bi bili 

okoljski strokovnjaki vedno tesno povezani z lokalnimi akcijskimi skupinami (npr. 

lokalne akcijske skupine za ribištvo in akvakulturo ter podeželske lokalne akcijske 

skupine); 
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10. poudarja, da je ena od ovir za turistični ribolov, ki tudi omejuje potencialno korist za 

ribiče, regulativno breme za komercialno plovbo v majhnem obsegu in visoki stroški za 

prilagoditev ribiških plovil turističnim standardom; 

11. priporoča določitev skupnih opredelitev pojmov in pravil za ribolovni turizem na 

nacionalni ravni, da bi se izognili možnosti, da države članice sprejmejo različne oblike 

zakonodaje in ureditve; 

12. opozarja, da je treba predpise, ki urejajo ribolovne dejavnosti, zlasti varnostna pravila 

ter predpise o gradnji in varnosti ladij, poenostaviti, da se omogočijo nujne naložbe; 

13. nasprotuje prizadevanju za uvedbo nesorazmernih nacionalnih ali regionalnih pristojbin 

za rekreacijsko plovbo v javnih celinskih vodah, saj predstavljajo birokratsko oviro in 

otežujejo ribolovni in navtični turizem; 

14. poudarja, da je treba preučiti možnosti za razširitev potencialnega povpraševanja po 

predelanih plovilih, tako da se ponudba razširi na primer na izobraževalno skupnost, ki 

ima izkušnje s pedagoškim delom v kmetijskem sektorju, na primer s projekti učnih 

kmetij; 

15. pozdravlja predloge na regionalni in nacionalni ravni za uvedbo t. i. dovoljenj za 

turistični ribolov, če se pri tem v skladu z zakonodajo o ribištvu in dobrobiti živali 

zagotovi minimalna raven strokovnega znanja, ki zagotavlja spoštovanje zakonskih 

določb o ribištvu ter pravilno uporabo ribiških palic in ustrezno ravnanje z ulovljenimi 

ribami; 

16. poudarja, da je ribiški turizem pomemben za ohranjanje kulturne in kulinarične tradicije 

ter tradicionalnega načina življenja na obalnih in obvodnih območjih; 

17. želi spomniti Komisijo, da se lahko s spodbujanjem ribiškega turizma izboljša 

prepoznavnost novih turističnih območij z neizkoriščenim potencialom; 

18. poudarja, da je treba za spodbujanje ribiškega ekoturizma zgraditi namenske objekte za 

ribiške kraje, kot so kampi, privezi, parkirišča in rekreacijski objekti; 

19. ugotavlja, da je turistično trnkarjenje dobro razvit in rastoč poslovni segment v 

nekaterih državah članicah, medtem ko ostaja neizkoriščen potencial v nekaterih drugih 

državah; poudarja pomen turističnega rekreacijskega trnkarjenja v obalnih in 

podeželskih regijah ter ribolova v celinskih vodah kot dejavnosti, ki prinašata dodano 

vrednost in prispevata k trajnostnemu razvoju; 

20. poudarja, da je treba oceniti vpliv dejavnosti turističnega rekreacijskega ribolova na 

ribištvo; 

21. poziva Komisijo, naj preuči socialno-ekonomski vpliv rekreacijskega ribolova na 

kopenski turizem, zlasti na podeželju, in predlaga možne ukrepe za regije, kjer so te 

ribolovne možnosti slabo izkoriščene; 

 

Čim boljša uporaba finančne podpore EU 
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22. poziva Komisijo, naj preuči učinkovitost ukrepov EU za razvoj ribolovnih območij in 

gospodarsko diverzifikacijo ribištva, vključno z ukrepi, sprejetimi v okviru evropskih 

strukturnih skladov in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo; poziva Komisijo, 

naj redno objavlja preglednice podprtih projektov, skupaj z zneski podpore; 

23. pričakuje zlasti, da bo prihodnja ocena lokalnega razvoja pod vodstvom skupnosti, ki jo 

bo pripravila Komisija, prispevala k boljšemu razumevanju socialno-ekonomskega 

učinka ukrepov diverzifikacije, sprejetih v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo, tudi v okviru skupnih strategij, ki so jih pripravile podeželske lokalne akcijske 

skupine in lokalne akcijske skupine za ribištvo in akvakulturo; 

24. poudarja, da so imele lokalne akcijske skupine za ribištvo in akvakulturo v 

programskem obdobju 2007–2013 na voljo 486 milijonov EUR iz Evropskega sklada za 

ribištvo in da je bilo v tem obdobju podprtih približno 12.000 lokalnih projektov; 

25. poleg tega poudarja, da so se razpoložljiva sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo 

in ribištvo, dodeljena za ukrepe lokalnega razvoja pod vodstvom skupnosti, v sedanjem 

finančnem obdobju zvišala na 514 milijonov EUR; 

26. spodbuja države članice in lokalne akcijske skupine za ribištvo in akvakulturo, naj čim 

bolje izkoristijo razpoložljiva sredstva in naj po možnosti uporabljajo sredstva iz več 

skladov (skupaj iz ESRR, EKSRP ali ESS); 

27. poziva države članice, naj primerno uporabijo sredstva, ki so v Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo na voljo za prilagoditev in posodobitev profesionalnih ribiških 

plovil ter za projekte ribiških podjetij, ter določijo kontaktne toče na regionalni ravni, ki 

bodo zagotavljale ustrezne informacije in podporo; 

28. priporoča, naj lokalne akcijske skupine za ribištvo tesno sodelujejo s strokovnjaki na 

področju turizma, da se opredelijo projekti in prek osi 4 Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo zagotovi ustrezno financiranje diverzifikacije na ribiških 

območjih;  

29. poudarja, da Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo zagotavlja posebno finančno 

podporo za pobude v ribiških skupnostih, ki jih podpirajo ženske; 

30. poziva države članice, naj z oblikovanjem izbirnih meril za dejavnosti v okviru 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo zagotovijo, da se bo v vseh financiranih 

ukrepih vključevalo in spodbujalo načelo enakosti spolov (na primer tako, da namenjajo 

prednost ukrepom, ki so posebej namenjeni ženskam ali ki jih izvajajo ženske); 

31. priporoča, da se lokalnim organom na ribolovnih območjih zagotovi posebna finančna 

podpora za odprtje informacijskih točk, ki bodo predstavljale in promovirale ribiške 

skupnosti, tradicionalne proizvode in turistične cilje na teh območjih ter o njih 

zagotavljale informacije; 

32. priporoča, da se zagotovi posebna finančna podpora za spodbujanje podjetništva in 

inovacij na podlagi financiranja dejavnosti, ki so odvisne od ribiške industrije; 

33. priporoča, naj Komisija skupaj z državami članicami sprejme ustrezen termin za 
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poimenovanje ribiških skupnosti v Uniji ali v porečjih, kot so obalne skupnosti „Aldeias 

do Mar“ („morske vasi“) na Portugalskem, pri čemer naj sodelujejo lokalne akcijske 

skupine za ribištvo; poziva k namenitvi ustreznega financiranja za vzpostavitev 

evropske mreže za izmenjavo najboljše prakse in evidentiranje ribolovnih dejavnosti z 

informacijami o zanimivostih in značilnostih posameznih ribolovnih skupnosti; 

Spodbujanje diverzifikacije proizvodov 

34. je prepričan, da lahko uravnotežen nabor alternativnih in ciljno usmerjenih turističnih 

proizvodov ter njihova ustrezna promocija in trženje pomaga rešiti probleme 

sezonskosti; 

35. poudarja, da je treba za uresničitev cilja diverzifikacije zagotoviti, da imajo vse 

podjetniške pobude podlago na lokalni ravni ter da nadzor družb, podjetij ali zadrug 

ostane na isti ravni; poudarja, da so v ta namen še posebej primerne pobude s področja 

socialne ekonomije; 

36. zato spodbuja k podpori za tržne platforme, ki jih upravljajo lokalni podjetniki, da bodo 

ti v največji meri ohranili navzočnost, nadzor in sodelovanje v vsej vrednostni verigi; 

37. poudarja, da je za diverzifikacijo proizvodov potrebna ustrezna promocija, za ciljno 

skupino ribičev pa strategija za prepoznavnost, vključno s čezmejnimi promocijskimi 

pobudami; 

38. zato meni, da bi morala ribolovna območja razmisliti o uvedbi skupnih tržnih kampanj z 

drugimi destinacijami v isti regiji, kot je bilo predlagano v poročilu EP o novih izzivih 

in konceptih za spodbujanje turizma v Evropi, in o spodbujanju skupnih tržnih platform 

s posebnim poudarkom na promociji in spletni prodaji na osnovi mednarodnega 

sodelovanja; 

39. znotraj te tržne strategije bi bilo treba razvijati sinergije med pobudami za trženje 

visokokakovostnih svežih ali predelanih proizvodov ter gostinske in turistične ponudbe, 

združene v skupine po kulturnih, proizvodnih ali okoljskih območjih, ki so medsebojno 

skladna in/ali se dopolnjujejo; 

40. poziva Komisijo, naj dejavno podpira in spodbuja naložbe v diverzifikacijo ribištva v 

smislu trženja in predelave lokalnih ribjih izdelkov ter naj spodbuja razvoj lokalnih 

distribucijskih kanalov; 

41. želi opomniti Komisijo, da je treba spodbujati in zagotavljati certificiranje 

tradicionalnih ribiških proizvodov ter oblikovati lokalne znamke za posamezna 

ribolovna območja; 

42. poziva Komisijo, naj podpira naložbe v diverzifikacijo ribiškega sektorja z razvojem 

dopolnilnih dejavnosti, vključno z naložbami v plovila, usposabljanje, varnostno 

opremo ter kulturne in izobraževalne dejavnosti; 

43. poziva Komisijo, naj na kulturnem in umetniškem področju dejavno podpira naložbe v 

diverzifikacijo ribištva, saj je del tradicionalne dediščine, in naj podpira naložbe v 

spodbujanje tradicije in ribolovne dediščine na splošno (tehnike in ribolovno orodje); 
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44. poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj si izmenjujejo najboljšo 

prakso, da se v regijah poveča ozaveščenost o inovativnih izdelkih ribiškega turizma, ki 

so se izkazali za ekonomsko, socialno in okoljsko uspešne; 

45. poziva Komisijo, naj v okviru omrežja evropskih ribolovnih območij (FARNET) in 

lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in akvakulturo spodbuja vseevropski dialog s 

pristanišči in deležniki na področju turizma ter okoljskimi strokovnjaki; 

46. poziva Komisijo, naj prek Evropske komisije za turizem in njenega portala 

visiteurope.com promovira turistične destinacije za trajnostni rekreacijski ribolov v 

Evropi ter naj ribiška podjetja s ciljnimi kampanjami obveščanja opozarja na te nove 

trajnostne poslovne modele; 

Znanje in spretnosti 

47. poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj širijo informacije o 

evropskem portalu Komisije za zaposlitveno mobilnost EURES, ki iskalcem zaposlitve 

in delodajalcem zagotavlja informacije o možnostih za zaposlitev, potrebah po 

spretnostih in usposabljanju na področju „modrih delovnih mest“, in naj spodbujajo 

vsem dostopne spletne tečaje za dopolnjevanje znanja na področju turističnega 

upravljanja in inovativnega ribolovnega turizma ali za prekvalifikacijo; 

48. poziva Komisijo, naj v evropski portal za mala podjetja doda poseben razdelek, ki naj 

bo podjetnikom/ribičem v pomoč pri iskanju finančnih sredstev za dejavnosti na 

področju ribiškega turizma; 

49. poudarja, da je treba lokalne podjetnike ozaveščati in izobraževati o novih skupnih 

platformah za spletno promocijo in prodajo turističnih proizvodov, da bodo razumeli 

pomen izkustvenega turizma, in jih spodbuditi, da te dejavnike vključijo v svoje 

poslovno načrtovanje, da bi prihodki od diverzifikacije ostajali v lokalnih skupnostih. 
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